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Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av 

virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten) 
 

Helse- og omsorgsdepartementet erfarer at dagens ordning med godkjenning av sykehus ikke lenger 

fungerer etter sin hensikt og foreslår derfor å fjerne påbudet i spesialisthelsetjenesteloven om at 

sykehus skal være offentlig godkjent.  

 

Begrunnelse for endring 

Departementet mener at sykehusgodkjenningsordningen i dag ikke bidrar i særlig grad til 

forsvarlighet og kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Det trekkes frem at det i dagens ordning gis 

godkjenning på grunnlag av forholdene på søknadstidspunktet. Etter godkjenningstidspunktet kreves 

det ikke ny godkjenning med mindre det skjer vesentlige endringer i helseinstitusjonen eller 

tjenestetilbudet. Departementet viser også til at det har skjedd en betydelig utvikling siden 

godkjenningsordningen ble opprettet. Enkelte avanserte spesialisthelsetjenester som tidligere 

forutsatte innleggelse og som bare ble utført ved sykehus kan nå utføres uten at pasienten blir innlagt. 

Disse helsetjenestene ytes av avtalespesialister og andre virksomheter som ikke er underlagt noe krav 

om sykehusgodkjenning, dermed vil det ifølge departementet ikke lenger være formålstjenlig med en 

egen godkjenningsordning avhengig av om pasientene er innlagt over natten eller ikke. 

 

Forskrift om offentlig godkjenning 

Departementet mener andre tiltak og virkemidler er mer egnede til å bidra til kontinuerlig 

kvalitetsarbeid, men at spesialisthelsetjenesteloven også i fremtiden bør inneholde en hjemmel som 

sikrer at departementet av hensyn til kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet eller 

beredskap i forskrift kan stille krav om offentlig godkjenning for virksomheter og tjenester i 

spesialisthelsetjenesten. Det foreslås at departementets adgang til i forskrift å stille krav om 

godkjenning utvides slik at den omfatter alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten, ikke bare 

helseinstitusjoner.  

 

Videre foreslår departementet at det presiseres at hjemmelen til i forskrift å kunne fastsette krav om 

godkjenning også vil omfatte ulike former for godkjenning - som for eksempel sertifisering og 

akkreditering. Departementet foreslår videre at både offentlige og private instanser skal kunne 

tillegges oppgaven som godkjenningsmyndighet, det vil si å behandle søknader, tildele godkjenning 

og følge opp godkjente virksomheter. Departementet mener at en godkjenningsordning skal kunne 

rette seg mot flere typer virksomheter eller helsetjenesteleverandører i spesialisthelsetjenesten – fra 

store helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten til avtalespesialister og mindre enheter innenfor en 

større helseinstitusjon. Dette vil være en utvidelse av bestemmelsens virkeområde sammenliknet med 

dagens bestemmelse. På den andre siden innebærer formålsbestemmelsen en innsnevring av adgang 

for myndighetene til å etablere nye godkjenningsordninger. I dag legges det ikke begrensninger for 

hvilke hensyn som kan begrunne etablering av en godkjenningsordning. Med endringen blir det med 

tydelig at en godkjenningsordning bare kan etableres når noen angitte hensyn begrunner etableringen. 

 

Departementet foreslår at det eksplisitt bør fremgå at bruken av benevnelsen universitetssykehus 

krever godkjenning av Helse- og omsorgsdepartementet og at nasjonale- og flerregionale 

behandlingstjenester må godkjennes av departementet. 

 

Det er ikke i dette høringsnotatet foreslått å etablere nye godkjenningsordninger.  

 



 

 
Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-

spesialisthelsetjenesteloven--4-1-godkjenning-av-virksomhet-og-helsetjenester-i-

spesialisthelsetjenesten/id2523761/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_ca

mpaign=H%C3%B8ringer-13.12.2016  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

15. februar. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Helsepolitisk rådgiver 
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